
Montageanvisning för 
markskruv

En snabb instruktion för perfekta skruvmontage…



Steg 1: -Inventera

För att kunna montera markskruven på ett professionellt sätt 
behövs följande verktyg/tillbehör:

• Monteringsmaskin med rätt ”Bits” för den typ av markskruv 
som skall monteras.

• Armeringsjärn/pinnar , Murarsnöre , Markeringsfärg 

• Borrmaskin samt borr (42mm x 900mm eller liknande)

• Slagspett eller liknande



Steg 2: -Utsättning

För ett lyckat slutresultat är utsättningen en viktig del av 
montaget.

Börja med att placera ut början och slutet på den sträcka 
där markskruven skall monteras , ett tips är att använda 
bitar av armeringsjärn som är lätta att slå ner i marken med 
en hammare eller dylikt.

Spänn därefter upp en lina mellan de två punkterna , 
kontrollera att linan utgör centrum på den tänkta 
placeringen av markskruven.

Mät ut det tänkta c/c måttet mellan skruvarna och markera 
ut dessa längs den uppsatta linan med markeringsfärg eller 
pinnar.



Steg 3: -förborra

För att underlätta montaget av markskruven förborrar
man hålen.

Det medför dessutom några fördelar inför montaget då 
det är lättare att borra ett lodrätt hål med borrmaskinen 
än att försöka justera detta med montagemaskinen samt 
att man får en bild av hur marken är.

När man borrar ska man ”vispa” i hålet , dvs rotera 
borren runt sin egen axel hela tiden så att man öppnar 
hålet så mycket som möjligt och undviker att borren 
kilar fast sig i marken.

Låt borret gå hela vägen ner i marken.



Steg 4: -skruvmontage

Nu är det dags att börja montera markskruven i de 
förborrade hålen.

Ställ skruvarna i sina hål , dra ner dem med 
händerna 1-2 varv så de står upprätt.

Montera ihop montagemaskinen med momentstag 
och bits.

Se till att momentstaget har mothåll, Vid montage 
av den första skruven är det lämpligt att använda 
ett slagspett eller vanligt spett som mothåll. 
Därefter kan de färdigmonterade skruvarna 
användas som mothåll.



Steg 5: -injustering

När alla skruvar är monterade i marken kontrolleras 
linan igen för att säkerställa att man har fått en 
snygg linje på skruvarna , om någon skruv avviker 
kan man enkelt skruva upp den igen och justera i 
sidled vid återmontage.

Tänk på att tumregeln är att klykan på skruven skall 
monteras i marknivå , Om behovet finns för 
markfrigång eller specifik höjd bör man välja en 
annan längd på skruven , fråga din ÅF om de olika 
varianterna i sortimentet.


